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خالل حضوره تكريم خريجي أكاديمية إعداد القادة بجمعية المعلمين

الفارس: ال تراجع عن قرار إحالة من خدم 34 عاماً في اخلدمة للتقاعد
عبدالعزيز الفضلي 

شــدد وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
على ان الوزارة ماضية في احالة 
من خدمــوا ٣4 عاما فاكثر الى 
التقاعد وال رجعة فيه، مشيرا 
الــى ان االحالــة ســتتم وفــق 
االجراءات القانونية من خالل 
وكيــل وزارة التربية والقطاع 
اإلداري. وقال د.الفارس خالل 
رعايته وحضوره حفل تخريج 
الدفعة التاســعة من منتسبي 
أكادميية إعداد القادة بجمعية 
املعلمــن الكويتيــة، بحضور 
رئيس اجلمعية مطيع العجمي 
وعدد من قيادي التربية امس 
االول، ان الــوزارة تعمل دائما 
على التعاون مع جمعية املعلمن 
خلدمة امليدان التربوي مشيرا 
الــى ان اكادميية اعــداد القادة 
فكرة رائدة تســاهم في ايجاد 
قادة جدد يخدمــون املنظومة 

التربوية.
وأضــاف الفــارس: انه ملن 
دواعي سروري تواجدي معكم 
في هذا احلفــل لتخريج دفعة 
جديدة من منتســبي أكادميية 
إعداد القادة في جمعية املعلمن 
الكويتيــة، وأن أقــدم تهنئتي 
للخريجــن، مشــيدا برغبتهم 
ومثابرتهــم من أجل اكتســاب 
املهارات واخلبرات التي تؤهلهم 
للقدرة على القيــادة الناجحة 
واملنشــودة، والتــي توفر لهم 

ســبل النجاح خالل مشوارهم 
املهنــي والعملــي، كما أشــيد 
بجهود أكادمييــة إعداد القادة 
في جمعية املعلمن الكويتية، 
وبدورهــا ورســالتها من أجل 
تعزيز قدرات الكوادر التربوية، 
وإعدادهم إعدادا قياديا بالتعاون 
مع مركز خدمة املجتمع والتعليم 

املستمر في جامعة الكويت.
واســتطرد قائــال إن وزارة 
التربية هي من أكبر الوزارات 
فــي الدولة والتــي تضم عددا 
كبيرا من القيادين في مختلف 
اإلدارية والتعليمية  الوظائف 
سواء في مبنى الوزارة نفسها 
أو في إداراتها املركزية ومناطقها 

كونها معايير أساسية ملمارسة 
العمــل القيادي أيــا كان نوعه 
ومجاله. وأشار الى أن اخلطوات 
التي تقوم بها الوزارة في مجال 
منــح الفرص للترقــي وتولي 
الوظائف اإلشــرافية املختلفة، 
ســتمنح كل الطموحــن مــن 
كوادرها في مختلف القطاعات، 
الفــرص املتاحــة للتأهــل إلى 
القياديــة، وفرصة  الوظائــف 
حتقيق الطموحات والتطلعات، 
وإن فــرص الترقيات القيادية 
واإلشرافية ستبقى قائمة بشكل 
واســع وفق األسس واخلطط 
املدرجــة، وبرامــج التطويــر، 
واالحتياجــات املتوقعة، وهو 

الكويتية،  املعلمــن  جلمعيــة 
مشــيرا الى ان األكادميية التي 
أخذت على عاتقها منذ سنوات 
وبالتعــاون مع عمــادة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر في 
جامعة الكويت، ألن تكون مركزا 
متخصصا ومتميزا في التدريب 
والتأهيل القيادي، ولتصل إلى 
ما وصلت إليه من مكانة وتقدير، 
وبجهود مخلصــة، وعطاءات 
كبيرة وواســعة بذلت وقدمت 
من قبل إداراتهــا وفرق عملها 
املتعاقبة والكوادر املتخصصة 

واملميزة التي عملت معها«.
وأضــاف أن ما يدعــو إلى 
الفخر واالعتزاز ايضا، الرعاية 

التعليمية املختلفة، أو من خالل 
مدارسها ومعاهدها، وقد كانت 
ومــا زالت حريصــة في اتخاذ 
اخلطــوات اجلادة فــي تعزيز 
خطط التنميــة والتطوير من 
خالل تأهيل القيادات الوظيفية 
واإلشرافية، ومن خالل خطط 
مرســومة وبرامــج معتمــدة، 
ومبا ينســجم بشــكل عام مع 
الرامية للنهوض  السياســات 
واالرتقاء مبسيرتنا التربوية، 
املنشــودة  أهدافها  ولتحقيــق 
ومن أجل سد الشواغر القيادية 
واإلشــرافية بكــوادر مؤهلــة 
علميا ومهنيا، وتتميز بالكفاءة 
واملعرفة واخلبــرة واحلماس 

ما حرصنا عليه من خالل املضي 
قدما في قرار اإلحالة ملن أمضى 
٣4 سنة وهو ما مينح الفرص 
لتحقيق غاياتكم وطموحاتكم 
في الترقي، وفي تسخير قدراتكم 
وإمكاناتكــم وخبراتكم ملا فيه 

صالح مسيرتنا التربوية.
مــن جانبــه، قــال رئيــس 
جمعية املعلمن مطيع العجمي 
في كلمة له: »باألصالة عن نفسي 
ونيابــة عــن اخوانــي أعضاء 
مجلــس إدارة جمعية املعلمن 
الكويتية، يسعدني أن أرحب بكم 
وبحضوركــم الكرمي لالحتفال 
بتخريج الدفعة التاســعة من 
أكادميية إعــداد القادة التابعة 

الكرمية لوزير التربية ووزير 
التعليم العالي واحلضور املميز 
وهــذه النخبــة الطموحة من 
خريجي األكادميية، التي وضعت 
في نصب اعتبارها أن يكون لها 
من القدرات املهنية والتربوية 
مــا يؤهلها إلي القيــادة، ومبا 
يســهم في حتقيق طموحاتها 
وتطلعاتها املشروعة واملكتسبة، 
ووضعت فــي اعتبارها أيضا 
أن العطــاء ال ميكن أن يتوقف 
عند حدود معينة، أو في إطار 
ضيق، الفتا الى أن األكادميية 
واصلت متيزها هذا العام، من 
خالل دوراتها وفعالياتها الهادفة 
والثرية، ومبشاركة نخبة من 
احملاضريــن واالختصاصين، 
وان الدور الذي تلعبه األكادميية 
يأتي في إطار اخلطوات الرائدة 
التي تسير عليها اجلمعية، مبا 
يتوافق مع رســالتها ودورها 
ومكانتها، وســعيها الدائم إلى 
تعزيز مسيرة التطوير والتنمية 
املهنية. كما يسعدني أن نتقدم 
بالتهنئة للفائزين من الكويت 
بجائزة الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز 
في دورتها التاسعة عشرة لعام 
٢٠١٧ لفئة املعلم املتميز والطالب 
املتميــز، الــذي يعكــس مدى 
اجلهود املبذولة من كل القائمن 
علــى العملية التعليمية وأهل 
التربــوي لالرتقاء بها  امليدان 
وتطويرها واكتساب اخلبرات 

التربوية املختلفة.

تكرمي أحد اخلريجني  )أحمد علي(د.محمد الفارس ومطيع العجمي ومجموعة من التربويني مع عدد من خريجات األكادميية 

عبدالعزيز الفضلي 

ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس اجللسة األولى لدور 
االنعقاد التاسع للمجلس األعلى للتعليم ومجلس أمناء املركز الوطني لتطوير التعليم، 

وذلك يوم أمس األول في اجتماعني منفصلني.
واستهل الوزير الفارس افتتاح اجللسة بالترحيب بأعضاء املجلس، معربا لهم عن 

خالص تهانيه وتبريكاته بالثقة الغالية التي أوالهم إياها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في اختيارهم لعضوية املجلس األعلى للتعليم، األمر الذي يعكس ما 

يتمتعون به من خبرة وكفاءة لالضطالع مبسؤولية هذا املنصب، مبديا لهم تقديره 
وشكره لقبولهم حتمل املسؤولية امللقاة على عاتقهم، سائال املولى عز وجل أن 

يعينهم على أداء ما أوكل لهم من مهام في سبيل حتقيق نقلة تطويرية للتعليم في 
الدولة.

وقد احتوت اجللسة اخلاصة مبجلس األمناء، العرض املرئي ملتابعة آخر مستجدات 
مشاريع املركز الوطني لتطوير التعليم، وعرض آخر بشأن نتائج دراسة »تيمز« 
TIMSS لعام 2015، وعرض املركز الوطني للقياس في اململكة العربية السعودية 

لتطبيق مشروع االختبارات الوطنية في الكويت.
وبعد انتهاء اجتماع مجلس األمناء، مت االنتقال إلى افتتاح اجللسة األولى للمجلس 

األعلى للتعليم، ملناقشة البنود املدرجة على جدول أعمال اجللسة، حيث مت التصويت 
على تشكيل املكتب التنفيذي للمجلس، واللجان املقترحة ضمن مهام املجلس والنظر 

في اختيار أعضائها، هذا وقد متت مناقشة أبرز ما تضمنه النطق السامي لصاحب 
السمو وكلمتي رئيس الوزراء في افتتاح دور االنعقاد العادي األول من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر ملجلس األمة واالجتماع األول ملجلس الوزراء، وكذلك 

مناقشة التقرير اخلتامي للدورة الثامنة للمجلس األعلى للتعليم. وفي اخلتام توجه 
رئيس املجلس بالشكر والتقدير للسادة األعضاء، متمنيا لهم التوفيق والسداد، 

وداعيا اهلل تعالى أن ميدهم بعونه وتأييده لكل ما فيه خير وطننا العزيز.

عبدالعزيز الفضلي 

ذكرت اإلذاعة البريطانية الـ »بي بي سي« في نشرتها 
اإلخبارية أن اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية 
في الكويت تشهد انتشار سماعات للمساعدة في الغش حيث 

قامت اإلذاعة بإجراء حتقيق حول املوضوع أشارت فيه إلى 
أنواع السماعات وكيفية استخدامها وإخراجها من أذن الطالب 
بعد االنتهاء منها من خالل مغناطيس، الفتة إلى أن إخراجها 
ال ميضي بيسر، إذ يستدعي في بعض األحيان إجراء عملية 

جراحية قد تكون لها أثر سلبي على السمع.
وأوضحت أن الوزارة حتاول قدر املستطاع احلد من هذه 

الظاهرة باستخدام أجهزة إلكترونية للكشف عن أجهزة 
الغش. وحول سير االختبارات أمس، أكدت املوجهة الفنية 

العامة ملادة اللغة الفرنسية منال عبدالعزيز سهولة سير 
اختبار اللغة الفرنسية للصف الثاني عشر األدبي الذي 

جرى بكل هدوء، الفتة الى خلو االختبار من األخطاء الفنية 
والعلمية أو املطبعية، ومشيرة إلى أنه لم ترد أي أسئلة أو 

استفسارات من اللجان بخصوص االختبار، معربة عن 
سعادة أولياء األمور، حيث من خالل تواصل التوجيه الفني 

العام معهم أبدوا ارتياحهم. وقالت عبدالعزيز: منذ األمس 
باشرت جلان تقدير الدرجات في الكونترول األدبي من 

معلمني ومعلمات البدء بعملية التصحيح والتي جتري على 
قدم وساق، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

على صعيد متصل، طمأن املوجه األول للغة الفرنسية في 
منطقة الفروانية التعليمية ورئيس جلنة تقدير الدرجات أنور 

الكندري أولياء األمور بأنه متت مراعاة أبنائنا الطلبة للصف 
الثاني عشر في عملية التصحيح، مؤكدا  حرص التوجيه على 

تطبيق مبدأ العدالة واألمانة والتزام املصححني بالتعليمات 
ومراعاة مستويات الطلبة املختلفة.

 من جهته، أفاد املوجه األول للتربية اإلسالمية ورئيس تقدير 
درجات العلوم الشرعية في املعهد الديني د. عادل املسبحي 

بأنه مت االنتهاء من تصحيح أوراق اختبار مادة احلديث 
الشريف وكانت نسبة النجاح 98% بزيادة 2% عن السنة 

املاضية التي بلغت 96%، مضيفا في الوقت ذاته انه مت االنتهاء 
من تصحيح أوراق اختبار مادة املنطق وكانت نسبة النجاح 

92%، مشيرا إلى أنه كان هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة 
النجاح عن العام املاضي التي كانت آنذاك لم تتجاوز %85.

وذكر املسبحي أنه بقي من املواد تصحيح اختبار مادتي الفقه 
والتفسير، متمنيا التوفيق والنجاح ألبنائنا الطلبة وبناتنا 

الطالبات. بدورها، وجهت رئيسة اللجنة الفنية املشتركة ملادة 
األحياء دالل املسعود مجموعة من النصائح واإلرشادات 

اخلاصة باختبار الغد ملادة األحياء، حيث أكدت على ضرورة 
دراسة الرسومات واألشكال التوضيحية كونها تساعد الطالب 
بشكل كبير على فهم املادة وتذكر املعلومات، ويجب أن يقوم 
بالتمرين على رسم بعض الرسومات بيده للفهم والتذكر من 
ناحية وعلى اإلجابة عن سؤال الرسم في االمتحان من ناحية 

أخرى. وأشارت املسعود إلى أهمية إعداد خرائط املفاهيم 
لكل موضوع وبذلك يربط الطالب املعلومات مع بعضها 

ويرتب املادة العلمية في ذهنه جيدا لتسهيل عملية املراجعة 
قبل االمتحان، مضيفة أنه في تطبيقات الوراثة يجب قراءة 

املسألة الوراثية بتأن وحتديد طريقة توارث الصفة ثم كتابة 
املعطيات وحتديد الرموز املناسبة املستخدمة للصفة الوراثية 

 a أوال ثم احلرف الصغير A بحيث يكتب احلرف الكبير
ثم إجراء التزاوج.  وشددت املسعود على ضرورة دراسة 

املصطلحات العلمية من خالل تبسيط وجتزئة كل مصطلح 
أثناء دراسته حتى يفهمها الطالب جيدا وال تغيب عن ذهنه 

مهما مر الوقت على دراستها، وكذلك يجب االنتقال من 
العام إلى اخلاص ليتمكن من دراسة وفهم مادة األحياء جيدا 

ويجب أن يعرف أوال معنى كل املصطلحات العامة قبل أن 
ينتقل إلى املصطلحات الفرعية واخلاصة بكل تقسيم منها، 

أي انه يجب عليه أن يدرس كل جزء ومستوى بدقة قبل 
أن ينتقل إلى املستوى الثاني، فيجب مثال أن يتعرف على 

تركيب اخللية ثم يتطرق إلى النواة ثم األحماض النووية ثم 
تركيب النيوكليوتيد. وأشارت إلى ضرورة تدريب الطالب 

على طبيعة األسئلة اخلاصة بامتحان مادة األحياء من خالل 
مناذج اختبارات السابقة وأن يجري اختبارات لنفسه 

ليحدد مستوى فهمه وتذكره للمادة وأن يتعرف على نوعية 
األسئلة وكيفية اإلجابة بشكل سليم ومنسق على كل سؤال، 

وكذلك االستعانة ببنوك األسئلة املعتمدة اخلاصة مبادة 
األحياء واملوجودة على موقع الوزارة. وأكدت على أهمية 
إعداد جداول املقارنة خاصة للدرس الواحد مثل األمراض 

الوراثية الناجتة عن خلل في عدد الكروموسومات، حيث عند 
مقارنتها سيظهر له االختالف. وأشارت املسعود إلى ضرورة 
توفير املناخ املناسب في املنزل وفي جلنة االمتحان باملدرسة 

بعيدا عن أجواء التوتر والضغط النفسي.

»الوطني لتطوير التعليم« استعرض مشاريعه عمليات جراحية إلخراج سماعات الغش  من أذن بعض الطلبة في الكويت بعد االختبارات !

أكادميية إعداد القادة 
تسهم في إيجاد 

قادة جدد للمنظومة 
التربوية

العجمي: العطاء 
ال يتوقف عند حدود 

معينة

»الكويت اإلجنليزية« احتفت بخريجيها

نظمت مدرســة الكويــت االجنليزية حفلها 
الســنوي لتخريج طالبها فــي املرحلة الثانوية 
للعام الدراسي اجلاري، بحضور الشيخ د.محمد 
الصباح السالم الصباح وعدد من الشخصيات. 
وأقيــم احلفل في قاعة املها بفندق الريجنســي، 
وتخلله تقدمي عدة فقرات موســيقية إلى جانب 

توزيع شهادات التخرج على الطالب.
صاحب املدرســة محمد جاسم السداح ألقى 
كلمة شدد خاللها على دور املعلم وضرورة متيزه 
بالــذكاء واملهارة ليتمكن مــن توصيل املعلومة 

العلميــة في ظل وجود الوســائل التكنولوجية 
احلديثة السريعة التي تأخذ حيزا كبيرا من حياة 
اإلنسان في الوقت احلالي، متمنيا املزيد من النجاح 
والتوفيق لتلــك الكوكبة من الطلبة والطالبات 
اخلريجن. ضيف احلفل الشيخ د.محمد صباح 
السالم خاطب الطالب واملعلمن وأولياء األمور 
عن دور التربية والتعليم في حياة األشخاص، 
وأثرها في تكوين احلضارات، مستشــهدا بعدة 
أبيات شعرية تدور في هذا السياق، آمال مستقبال 

مزدهرا للطلبة اخلريجن في حياتهم القادمة.

تكرمي ضيف احلفل الشيخ د.محمد الصباح 

خريجو مدرسة الكويت اإلجنليزية 

المطوع أشار إلى أن هدفها إخراج طالب قادرين على تحمل المسؤولية وخدمة وطنهم

أكادميية احلضارات العاملية احتفلت بتخريج الدفعة 14

باهي أبوالعال

حتت رعاية الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت 
النفط الكويتية الشيخ طالل اخلالد وحضور كل 
من الشــيخ علي اجلابر والشيخ مالك الصباح 
وعدد من ممثلي وزارة التربية وإدارة التعليم 
اخلــاص، أقامت أكادميية احلضــارات العاملية 
حفل تخريج الدفعة الرابعة عشــرة من طالب 
الثانويــة العامة للعام الدراســي ٢٠١6-٢٠١٧. 
وخالل احلفل أكد رئيس مجلس إدارة مدرســة 
أكادميية احلضارات العاملية مبارك املطوع أن 
تلك املناسبة السنوية هي أفضل وسيلة للتعبير 
عن الفرحة باإلجناز الذي قام به الطالب خالل 
العام، مؤكدا أن الفرحة التي يشعر بها األهالي 

والطالب بادية على وجوه اجلميع، حيث إنهم 
مستبشرون خيرا باجليل اجلديد من الطالب، 
خاصة أن املرحلة الدراسية تعتبر إعدادا للحياة 
العملية القادمة التي سيواجهها األبناء. وأعرب 
املطوع عن فخره بالطالب الذين تخرجوا، متمنيا 
أن تكون املدرسة قامت بالدور املنوط بها إلخراج 
طــالب قادرين على حتمل املســؤولية وخدمة 
وطنهم ورفعته، مشــيرا إلى أن الطالب الذين 
تخرجوا هذا العام بلغ عددهم ١١4 طالبا وطالبة. 
مــن جانبهــا، وصفت مديرة املدرســة د.أحالم 
خطاب هذا احلفل بأنه مبنزلة حفل تكرمي لألم 
التي قامت ببذل الكثير من اجلهد لرؤية الفرحة 
في وجوه الطالب والتي تعتبر ســبب جناحها 

األول على الدفعة )بنني( املتفوق محمد متوسطا والده الزميل عزت السيد وخاله عيسى أبوخضركمعلمة وسبب جناح الطالب في دراستهم.

املتفوق محمد عزت السيد مع والدته وخالهالشيخ طالل اخلالد والشيخ علي اجلابر والشيخ مالك الصباح ومبارك املطوع يتقدمون احلضور خالل احلفل

عدد من املتفوقني عدد من الطالبات اخلريجات 


